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RESUMO
A cirurgia parendodôntica associada à endodontia é a opção de tratamento quando não se
consegue eliminar o agente etiológico do processo inflamatório periapical de maneira
conservadora, ou seja, pelo tratamento endodôntico convencional, buscando reparo. Há uma
diversidade de técnicas descritas, sendo difícil ao iniciante definir qual está indicada. Esse
tipo de tratamento é realizado por profissionais especialistas na área. Há várias modalidades
de cirurgias parendodônticas, sendo uma delas a apicectomia associada à curetagem
periapical, seguida de retropreparo e retrobturação. O Agregado Trióxido Mineral (MTA) é o
material de escolha na retrobturação; a curetagem apical associada à apicectomia aumenta
consideravelmente o prognóstico do caso, a melhor forma de retropreparo é a realizada com o
ultrassom; e o microscópio é um recurso de ponta na magnificação da imagem operatória. O
objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de cirurgia parendodôntica em incisivo
central superior com canal calcificado devido à trauma ocorrido na infância. RELATO DE
CASO: O paciente apresentava sintomatologia, presença de fístula e foi constatada lesão
perirradicular radiograficamente. O tratamento foi realizado através da remoção cirúrgica da
lesão, curetagem da área, apicectomia seguida de retropreparo com inserto de ultrassom,
retrobturação com MTA. A peça obtida está sob processamento para posterior análise
histológica. Foi realizado o controle de três meses, e o quadro encontra-se adequado, com
ausência de sintomatologia. Conclui-se que a Cirurgia Parendodôntica foi uma alternativa na
permanência do dente na cavidade bucal exercendo suas funções sem que este possa provocar
danos à saúde do paciente; tendo o acompanhamento a longo prazo.
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